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Írta: Molnár László 

 
EGYÜTT VAGY KÜLÖN 

MARADJUNK EGYÜTT VAGY VÁLJUNK EL? 
  
Sok szempontú megközelítésben, professzionális igényességgel készült a dr. Herczog 

Mária szerkesztette kézikönyv. 
Laikusoknak és szakembereknek egyaránt érdekfeszítően és hitelesen szólnak a könyv 

szerzői, akik a szociológus, a pszichológus, a szociális munkás, a válóperes ügyvéd, a bíró 
szemszögéből láttatják a házasság, a válás, a gyermekelhelyezés kérdéseit. 

A szerzők mindvégig értéksemlegesek maradnak a család, a házasság, az élettársi 
kapcsolat, a válás társadalmi és jogintézményei tekintetében. Az ideologikusság helyett 
pragmatikus szemléletben közvetítenek tudást, ismeretet, mérlegelési szempontokat, 
kezelési technikákat, hogy ki-ki érintettként vagy szakemberként tudjon segítséget kapni 
vagy adni. Ily módon sikeresen kerülik el, hogy „ideális és jó megoldások" példatárát 
állítsák össze. Helyette a minden szereplő számára elfogadható megoldásokhoz vezető út 
építőköveit és a belőlük való építkezés technológiáját mutatják be például válási és/vagy 
gyermekelhelyezési helyzetekben. 

A százon felüli fejezet címek tagolttá, jól kezelhetővé tették a könyvet. 
Néhány fejezet cím: 
Miért kötünk házasságot? 
Tévhitek a házassággal kapcsolatban, mikor tudunk jól változni? 
A világ változott vagy csak én? 
Hogyan segíthetünk gyerekeinknek a válás előtt, alatt és után? 
Elválnak-e az elvált szülők gyermekei? 
Alternatív módszerek a konfliktusok kezelésére, mikor kérjünk segítséget? 
Miért érdemes a mediáció mellett dönteni? 
Szülői felügyelet 
Forduljunk-e ügyvédhez? 
Megegyezéssel válunk 
Ha nincs megegyezés  
  
Nem szerencsés, ha kiragadunk egy részt a könyvből, de a mediáció újszerűsége 

Magyarországon és jórészt ismeretlensége okán ezt szükségesnek tartom. 
A meditáció egyeztetést, békéltetést, közvetítést jelent, egy olyan módszert, amelynek az 

a célja: hogy „egy válásnak ne győztesei és vesztesei legyenek, ne bűnösök és áldozatok 
közt tegyen igazságot, hanem segítsen minden résztvevőt abban, hogy méltóságát 
megőrizve, élhető módon folytathassa tovább az életét." 

A szemlélet és a módszer elterjedésének társadalmi haszna mai világunkban - ahol erős 
és gyenge, szerencsés és szerencsétlen, nyertes és vesztes alternatíváiban élünk, 
gondolkodunk - nem igazán szorul magyarázatra. 

A világ számos országában jól működtetik a mediációt, néhol a bírósági eljárás mellett 
vagy helyett használják. 

Az élet számos területén jól használható eljárást a hazai joggyakorlatban is meg kellene 
honosítani. A bíróságok tehermentesítése és a költségkímélés mellett leginkább azért mert 
humánus. „A mediálás a konfliktuskezelés legkevésbé fájdalmas formája. Segít 
mindazoknak, akik a bírósági per, az örökre megszakadt kapcsolat, a kibékíthetetlen és fájó 
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ellentét helyett egy jóval szelídebb és eredményesebb módszert szeretnének választani 
konfliktusuk korrekt megoldásának." 

A kiváló szakkönyv mindenkinek ajánlható, a szociális szakmában pedig illik 
megismerkedni vele. 

A könyv szerzői: dr. Herczog Mária, dr. Barinkai Zsuzsanna, Lovas Zsuzsanna, Neményi 
Eszter, dr. Rónaszéki Katalin. 

(KJK - KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2002) 


